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Het Meteriks weer door Jos van der Sterren 
 
 
 
 

De herfst is een tweede lente  
waarin ieder blad een bloem is. 

 
In week 46 is er 14 mm bijgekomen. 

   Het totaal in november is nu 41 mm. 
 

De boom in het bos liet in de herfst alles los, 
‘want’, fluisterde hij ontdaan, 
‘loslaten is nodig om sterker in het leven te staan’. 

 
 
 

         Tot weeres met groeten van Jos 
 

 

 

 

Mobiel: 06 - 38230621 

Email  : dorpsverbindermeterik@gmail.com 

 

 

De  Dorpsverbinder kunt U inschakelen voor bijv.: 
 
Hulp nodig bij invullen formulieren 
Kleine klusjes in huis/tuin 
Samen te wandelen/koffie drinken 
Samen naar de dokter te gaan 
Computer ondersteuning 

Vervoer 
Boodschappen doen 
Hulp bij aanvraag voorzieningen 
Gewoon een praatje te maken 

 
Kortom U kunt ons altijd bellen/mailen/aanspreken en wij kijken wat we voor U kunnen betekenen. 
 

 

COLOFON 

Redactie: Mariet Bakker, Marjo Jacobs, 

Annie van Rengs, Mat van Rijswick,  
Marcel Sieben, Mischa Vissers,  

Redactieadres:  
Donkstraat 9, 5964 AJ  Meterik  
E-mail: dorpskrantmeterik@gmail.com 
Telefoon: 077-3980281 
Bank nr. NL25 Rabo 01619.54.685  
t.n.v. Dorpsraad Meterik 

Bezorging: 

’t Krèntje ontvangt u op donderdagavond in de 
brievenbus of mailbox. Verzending 
postabonnement op donderdag voor 17.00 uur.  
‘t Krèntje niet ontvangen? Bij voorkeur via e-
mail melden vóór vrijdag 12.00 uur. 

Abonnement per 1 januari 2019 

digitaal abonnement  11,00 euro per jaar 
papieren editie 24,00 euro per jaar 
postabonnement      125,00 euro per jaar 
 

 

Advertentietarieven 1 januari 2019 

1 pagina € 27,50 
¾ pagina € 22,00 

½ pagina € 15,00 
⅓ pagina € 11,50 
¼ pagina €   8,50 
Zoekertjes (particulieren) €   2,50 

Familieberichten en gevonden / verloren 
voorwerpen gratis. 
Aanleveren kopij: 

Digitaal vóór maandagavond 19.00 uur. 
  

mailto:dorpsverbindermeterik@gmail.com
mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
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Meulewiekagenda vanaf 21 november 2019 
Aanvullende (en incidentele) informatie per e-mail doorgeven aan de redactie van de 
dorpsraadwebsite: www.dorpsraadmeterik.nl 
 

 

November: 

Do 21: Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 19.30 - 22.00 uur 
Za 23: JongNL Meterik oud metaal- en oud papieractie vanaf 13.00 uur 
Zo  24: - Intocht Sinterklaas 11.00 - 12.00 uur 

- Concordia concert drumband en fanfare MFC 14.00 uur 
Ma 25: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Vr 29: Zanglust, Ceciliafeest 17.30 uur 
Za 30: Zanglust, Concordia en Heemkunde Meterik deelname ‘Kerk in Licht’ 19.00 uur    
                        

December: 

Ma 02: - Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
- KBO wandelen 13.30 uur 

Wo 04: Vrouwen samen sterk kerststukje maken aanvang 19.30 uur 
Vr 06: KBO eetpunt 18.00 uur 
Za 07: - Bondsconcours drumband Concordia in Etten-Leur 

- Voorronde NK legpuzzelen in het MFC. 
Ma 09: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Do 12: - KBO Adventsviering 14.00 uur 

- Zanglust optreden bij kerstviering KBO 16.00 uur 
- Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 

Za 14: Brood bakken in het bakhuuske bij de molen 13.30 - 16.00 uur 
Ma 16: - Eetpunt ‘Schuuf gezellig aan’ 12.15 - 13.15 uur 
  - Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 – 16.00 uur 

- KBO wandelen 13.30 uur 
Di 17: Zanglust optreden bij kerstviering Zonnebloem 
Wo 18: Vrouwen samen sterk kerstviering 19.30 uur 
Ma 23: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Za 28: JongNL Meterik oud papieractie 14.00 uur 
Ma 30: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Januari 2020: 

Za 04: Meriko Vocaal en muziekvereniging Concordia Nieuwjaarsconcert 19.30 - 23.30 uur 
Ma 06: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Za 11: Vrouwen samen sterk Heilige mis 19.00 uur 
Ma 13: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Do 16: Openbare dorpsraadvergadering bij café Ôs Kruuspunt 20.00 - 22.00 uur 
Za 18: JongNL Meterik grote poets  
Ma 20: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Wo 22: Vrouwen samen sterk jaarvergadering 19.30 uur 
Za 25: JongNL Meterik oud metaal - en oud papieractie vanaf 13.00 uur 
Ma 27: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
 

Februari : 

Ma 03: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Ma 10: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Do 20: Openbare dorpsraadvergadering bij café Kleuskens 20.00 - 22.00 uur 
Ma 24: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Za 29: JongNL Meterik oud papieractie vanaf 14.00 uur 
 

Maart: 

Ma 02: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 
Ma 09: Dorpsverbinders, inloopmiddag in foyer MFC 13.30 - 16.00 uur 

http://www.dorpsraadmeterik.nl/
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Hallo allemaal,  

 
Tijdens de dienstenveiling van JongNL Meterik zijn een aantal diensten aan de man gebracht. 
Tot op heden zijn er een aantal diensten nog niet uitgevoerd. Omdat we niet willen dat het vergeten wordt, 
plaatsen we deze oproep aan de kopers. Willen de kopers binnenkort een keer contact opnemen met de 
verkopers om zo een datum in te kunnen plannen voor het uitvoeren van de dienst. 
Het telefoonnummer van de verkoper staat op de cheque van de dienst vermeld.  
Alvast bedankt! 
Bestuur JongNL Meterik. 
 

Oproep nieuwe voorzitter(ster) 

JongNL Meterik is op zoek naar een nieuwe voorzitter(ster).  
Monique Brueren zal na december haar taak als voorzitster naast haar neer leggen. Dus..................  
Ben jij iemand die graag iets wil betekenen voor de Meterikse jeugd, ben jij iemand die het niet erg vindt 
om het aanspreekpunt te zijn en ben jij iemand die een vergadering in goede banen kan leiden?...dan 
zoeken wij JOU… 
Wil je graag meer informatie of twijfel je of dit wat voor je is? Neem dan contact op met Monique Brueren 
tel.nr: 06 2865 5971. Zij zal je hierbij graag helpen. 
 

Oud Papier Actie (OPA) 

Aanstaande zaterdag 23 november komen we oud papier ophalen. Groep 3 is aan de beurt.  

Dit zijn Rick van Rengs, Sef van Rengs, Wiel van Rengs en Ruud Hermans. 
Zorg dat vanaf 14:00 uur alles netjes gebundeld voor aan de weg staat. Bedankt voor de medewerking. 
 

Oud Metaal Actie (OMA) 

Aanstaande zaterdag 23 november kunt u oud metaal en al het stekker bevattend materiaal in 

komen leveren. Groep 2 is aan de buurt voor eventuele assistentie. Dit zijn Jos van Ras en Pieter 
Joosten. Inleveren kan van 13:00-15:00 uur bij de container die op de parkeerplaats bij het voetbalveld 
staat. 
 

Oproep voor helpende handjes bij OPA/OMA 2020 

Het einde van het jaar 2019 volgt met rasse schreden. 
Dit betekent voor JongNL Meterik ook dat er voor het nieuwe jaar 2020 weer de OPA- en OMA-
groepen vastgesteld moeten worden. Om de groepen compleet te krijgen, zoeken we nog aanvulling. 
Dus heb je zin en tijd om 3x per jaar oud papier op te halen of te helpen bij de oud metaal actie, dan 
horen we dat graag. 
Je komt dan in een vaste groep en weet dan binnenkort al op welke zaterdagen je in 2020 verwacht 
wordt. Dit is op een zaterdagmiddag en zal ongeveer 3 uurtjes duren. 
Wil je niet in een vaste groep, maar wil je ons bij nood wel een keer uit helpen. Dan horen wij dat ook 
graag en plaatsen we je op de oproepkrachten lijst. 
Heb je interesse om te helpen, laat het ons dan weten via info@jnmeterik.nl.  
Voor verdere vragen zijn we natuurlijk ook bereikbaar via het genoemde e-mailadres. 
Alvast bedankt. 
Namens JongNL Meterik, 
Rick van Rengs 
 

Grote poets 

Op zaterdag 18 januari 2020 (duurt nog even, maar voor we het weten is het al zover) gaan we weer 

aan de grote schoonmaak. Vele handen maken licht werk en we vragen dus zoveel mogelijk helpende 
handjes. We zoeken ook mannen die niet bang zijn om op een ladder te staan. 
We beginnen 's morgens om 09.00 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 uur tot 16.00 uur. Natuurlijk 
zijn jullie ook de hele dag welkom en zal JongNL voor eten zorgen. Voor poetsspullen wordt gezorgd en 
uiteraard hoort er een lekker stuk vlaai met koffie/thee bij. 
Opgeven kan d.m.v. de ouderhulplijst, via de mail info@jnmeterik.nl of via de app; 06-28655971. 
Alvast hartelijk bedankt! 

http://tel.nr/
mailto:info@jnmeterik.nl
mailto:info@jnmeterik.nl
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SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS 

 
Wil je onze vereniging ook sponsoren zonder dat het je wat kost? Dat kan vanaf nu! 
Koop je vaker iets via internet? Het enige wat je hoeft te doen is: 
- ga naar onze website (www.jnmeterik.nl), klik daar op de vermelde link en klik vervolgens op de 
webwinkel die je wilt bezoeken, of 
- ga naar www.sponsorkliks.com, zoek op Jong Nederland Meterik en klik vervolgens op de 
webwinkel die je wilt bezoeken. 
 
JongNL Meterik krijgt dan automatisch een klein percentage van je aankoop door sponsorkliks 
toegestuurd. Dit zal geen invloed hebben op het aankoopbedrag en blijft volledig anoniem. Kleine 
moeite, groot plezier! 
Alvast bedankt namens JongNL Meterik. 

SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS SPONSORKLIKS 

 

 
 
 
Knutselen 
 
Donderdag 28 november gaan we weer knutselen: kaarten maken, onder het genot van een kop 
koffie. Heb je ook interesse, kom dan een kijkje nemen op 28 november in ‘De Meulewiek’.  
De aanvang is 13.30 uur.                               
 
Opgave  kerst-/adventsviering  
 
Donderdag 12 december viert seniorenvereniging KBO Meterik de jaarlijkse kerst-/adventsviering in 
zaal ‘De Meulewiek’. De middagindeling zal er bij benadering als volgt uitzien.  
14.00 uur opening door de voorzitter 
14.10 uur kerstgedicht 
14.15 uur 1e optreden van Hans Vesterink, seniorenentertainer met muziek in kerstsfeer,   

Nederlandstalige muziek tot zelfs Tiroler optredens. 
15.00 uur pauze met een kop koffie  
15.30 uur 2e gedeelte met optreden van Hans Vesterink  
16.15 uur optreden van seniorenkoor Zanglust in kerstsfeer 
17.00 uur einde van de kerst-/adventsviering door de voorzitter, met aansluitend een uitnodiging tot    

deelname aan de broodjesmaaltijd en een gezellig samenzijn. 
  
OPGELET   
Voor deelname aan de kerst/adventsviering is het ten zeerste gewenst om je hiervoor aan te melden i.v.m. 
het inrichten van de zaal en verdere bestellingen. Opgave is mogelijk tot uiterlijk zondag 1 december  bij 
Wiel van Rengs, tel. 077-398 5937 of 06-1547 2903, mail: wielvanrengs@home.nl.   
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Geschiedenis van de parochie  
St. Jan Evangelist - deel 119 
 
In 1989, tijdens een inspectiebeurt van Monumentenwacht Limburg die een 
routinecontrole uitvoerde, bleek dat de leibedekking van het dak van de kerk 
slecht was en dat de zinken goten en de dakkapellen versleten waren. De 
glas-in-lood ramen waren zeer slecht en de bliksemafleiding was kapot. De 
kerk was toe aan groot onderhoud en de totale kosten van reparatie werden 
geschat op ruim een half miljoen gulden.  
 
Uit eigen reserves was tweehonderdduizend gulden beschikbaar, van het 
bisdom Roermond was een bijdrage van honderdduizend gulden te 
verwachten en eenzelfde bedrag aan subsidie van gemeente en provincie. 

Dat betekende dat een bedrag van ruim honderdduizend gulden door de Meterikse gemeenschap 
moest worden opgebracht, omgerekend een bedrag van ongeveer honderd gulden per inwoner!! 
 
In oktober 1991 werd het comité ‘herstel kerkgebouw Meterik’ opgericht dat tot doel had de benodigde 
gelden bij elkaar te brengen met als motto ‘Samen sterk voor de kerk’.   
 

Meterik zette de schouders eronder en de leerkrachten 
en leerlingen van de basisschool beten de spits af: ze 
organiseerden op 23 oktober 1991 een sponsorloop 
voor de leerlingen waarvoor pastoor Van de Pas het 
startschot gaf. Deze sponsoractie bracht 11.637,60 
gulden op. 
 
 
9 november hielden de drumband en de fanfare een 

muzikale rondgang door het dorp en tevens een huis-aan-huis collecte die 
ondanks het erg slechte weer 13.833,60 gulden opleverde.  
 
De actie ‘Vrienden van de kerk’ werd gestart: in een folder werden de 
gezinnen opgeroepen om de kerk te steunen en het streefbedrag was 
gemiddeld minimaal 300 gulden per gezin. Dat zorgde voor een bedrag 
van 30.668,00 gulden.  
 
Op een thermometer die in de kerk werd geplaatst werd steeds de 
nieuwste stand van de inkomsten aangegeven. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen competitie: Week 46 Competitie stand en punten na:   Ronde 11 
De Wevert 1  Meterik 1   5 - 6 A   Klasse Meterik 1 67  pnt   plaats      5 
Meterik 2  Grubbenvorst 2 6 - 7 B1  Klasse Meterik 2 91  pnt   plaats      1 
Meterik 3  Griendtsveen 1 7 - 6 B1  Klasse Meterik 3 61  pnt   plaats    11 
Meterik 4  UVB 1   4 - 9 B2  klasse Meterik 4 76  pnt   plaats      6 
Oirlo 3   Meterik 5  3 - 9 B3  Klasse Meterik 5 68  pnt   plaats      7 
Wanssum 4  Meterik 6  4 - 10 C1  Klasse Meterik 6 68  pnt   plaats      6 
Meterik 7  vrij    C2  Klasse Meterik 7 83  pnt   plaats      1 
Meterik 8  De Smetenhof 5         12 - 1 C4  Klasse Meterik 8 70  pnt   plaats      4 
 
Speler van de week:  JEU CRAENMEHR van Meterik 6  
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Het is al gauw 5 december…… 
 

Zoekt u nog een origineel  
 

Sinterklaascadeau? 
 
 

Een abonnement op ’t Krèntje? 
Neem contact op met de redactie als u een abonnement op ‘t Krèntje cadeau wilt doen, we maken 

dan een leuke cadeaubon (maar dat mag Sint natuurlijk ook zelf doen!!).  
Mail naar dorpskrantmeterik@gmail.com of bel 077 398 02 81 of 077 398 38 12. 

 
Een abonnement voor een heel jaar ’t Krèntje kost € 24,00.  
U krijgt ’t Krèntje dan elke week op donderdag in de brievenbus. 
Wilt u liever een digitaal abonnement? Dat kan ook. 
Voor € 11,00 ontvangt u ’t Krèntje in 2020 elke donderdag in uw mailbox. 
 
 
 

 

’Opkomen voor jezelf (g)een 

kunst!’ voor 12-16 jarigen. 

 

Het is voor kinderen niet altijd eenvoudig om goed om te gaan met anderen zonder zichzelf weg te 
cijferen, ondergesneeuwd te raken, vaak ruzie te krijgen of last te hebben van verlegenheid.  
 
In de sociale vaardigheidstraining leert het kind zelfbewust om te gaan met anderen, steviger in de 
schoenen te staan en gemakkelijker contact te maken. Door middel van verschillende oefeningen en uitleg 
van theorie krijgt het kind handvatten om beter voor zichzelf op te komen. De training bestaat uit zes 
bijeenkomsten van anderhalf uur en een ouderavond.  
  
Voor wie: Kinderen uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en Middelaar. 
Wat: Sociale vaardigheidstraining voor 12-16 jarigen 
Waar: Synthese, Leunseweg 51 te Venray 
 Wanneer: maandag 16, 23 en 30 maart, maandag 6 april, dinsdag 14 april en maandag 20 april 2020 van 
16.00 tot 17.30 uur + ouderavond dinsdag 17 maart van 19.00 tot 20.00 uur. 
  
Informatie en aanmelden 
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.                                  
Aanmelden kan tot 1 maart 2020. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Moniek Bouwmans (m.bouwmans@synthese.nl) of 
Daisy Tijssen (d.tijssen@synthese.nl). 
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. 
 

 
Wie mist deze poes? 
 
Hij/zij slaapt al weken met grote regelmaat bij ons op de 
schommelstoel. Afgelopen dagen miauwt hij/zij veel, komt naar ons 
toe en probeert mee naar binnen te gaan.  
We vragen ons af of deze poes een baasje heeft, of degene hem/haar 
kwijt is en wat we het beste kunnen doen? Ze mag hier best in de tuin 
slapen maar ze lijkt tam en dan lijkt het me ook dat ze ergens anders 
een thuis heeft. 
Reacties kunnen naar tschobers100@hotmail.com of bij 
Jan Drabbelsstraat 9!  

 

mailto:dorpskrantmeterik@gmail.com
mailto:m.bouwmans@synthese.nl
mailto:d.tijssen@synthese.nl
mailto:tschobers100@hotmail.com
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Beste Meulewiekers en Meulewiekinnekes,  

 

Zo’n schon traditie, die motte we heer in de Miëterik in iëre halde 

 

Ozze mijlpaol vaan 5x11 joar JCM hebbe we afgeloëpe weekend duchtig gevierd. Weej as 
Jeugdcomité zien d’r gruts op daat weej zo’n schon weekend neer hebbe kunne zette vur jong tot ald, 
waant vur iedereen waas d’r wal iets te belaeve.  
 
Via deze waeg wille we iederien bedanke vur de felicitaties en iederien deen op welke manier daan ok 
en stiëntje hed beejgedrage um alle activiteiten te loate slaage:  
 

HIEL ERG BEDANKT ALLEMAOL! 

 
Jeugdcomité Miëterik 
5x11 Jubileum-commissie 
5x11 Jubileumbook-commissie 

 

Jubileumbook 

D’r ziën nag enkele exemplare vaan ’t Jubileumbook te koëp vur € 17,50 (contant én gepast betale) op 
‘t Miëteriks veld 44, reservere kaan via 06 2733 8079 en bbmeterik@gmail.com.  

 

Neeje vlaag 

De neeje Meulewiekers vlaag is vaanaf nou te verkriege. D’r zien linker én rechter vlaage te koëp. Tot 
en met 24 november kunde dees vlaag bestelle vur de speciale jubileumpries vaan € 15. Dees vlaag 
wurdt daan ’t weekend daornao beej oow thoesbezurgd en ge kunt daan metiën contant én gepast 
betale.  
Vaanaf 25 november kost de vlaag € 20.  
De vlaag is te bestelle via niels@jeugdcomité.info en te koëp op ’t Mieteriks veld 53.  
Zurg d’r vur daat ge oow adres doorgeft en natuurlik ok of ge enne linker of rechter vlaag wilt hebbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thema 2020: 'weej duike de Meulewiek in' 
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5x11 jubileumboekcommissie staat op het podium te feesten met artiesten Spik en Span. 
 
 

Ingezonden: Trots op Meterik…. 

  
Nog een extra felicitatie lijkt mij op z’n plaats voor het Jeugdcomité Meterik. 
Zij vierden afgelopen weekend hun 5 x 11 jubileum. 
Heel veel mensen hebben genoten van de festiviteiten die zij hebben georganiseerd. 
Voor elk wat wils. 
Het meest is mij bij gebleven de vrijdagavond met Miëteriks Leave Live. 
Een prachtig podium, met optredens van heel veel Miëteriks muzikaal talent. 
Dit had ik echt niet willen missen. 
  
Dank je wel Jeugdcomité Meterik voor dit prachtige weekend!! 
  
 
 
 

Wist u ……..….. 
 
- dat u van ons geen rekening of acceptgirokaart krijgt  
- dat het abonnementsgeld ook niet automatisch van uw rekening wordt 

afgeschreven. 
- dat  we iedereen vragen om het abonnementsgeld zelf over te maken 
- dat het abonnementsgeld ook in 2020 niet wordt verhoogd 
- dat u in Meterik voor 24 euro elke donderdag ’t Krèntje in de brievenbus krijgt 
- dat u voor 11 euro ’t Krèntje elke donderdag in de mailbox krijgt 
- dat u het geld over kunt maken op rek. nr. NL25RABO 01619.54.685 t.n.v. Dorpsraad Meterik. 
- dat nu niet moet vergeten om bij de betaling uw naam én bezorgadres te vermelden 
- dat u bij een digitaal abonnement óók uw mailadres (zonder @) moet vermelden 
- dat we elke week met plezier ’t Krèntje maken 
- dat we dat ook in 2020 blijven doen! 
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Agenda 
27-11 Pietentraining 
07-12 Kerststerrenactie 
27-12 Kaartavond 
11-01 Winteractiviteit jeugd 
 

 
Algemeen 

• Denken jullie allemaal aan het voldoen van de contributie???!!! 
 

 
Kantinediensten 
21-11  Toon en Dré Peeters   
23-11  Hay     
24-11  Annie, Elle, Pleun en Eddie  
24-11 Boi Geurts 
24-11 Peter en Marièl 
28-11  Annie en Gijs van Rengs   
30-11  Geert     
01-12  Wiel en Fenne 
01-12 Hay  
05-12  Toon en Jordi van Rens 
   
Senioren 
Uitslagen 
14-11 Montagnards 1  - Meterik 1  0 - 8 
16-11 Meterik 4  - IVO 7   4 - 3 
 
Programma 
17-11 Meterik 2  - SV Venray 5  10:30 
17-11 Wittenhorst 6  - Meterik 3  09:30 
24-11 Meterik 1  - S.V. Oostrum 1 14:30 
24-11 Sparta'18 3  - Meterik 2  10:30 
24-11 Ysselsteyn 5  - Meterik 4  10:30 
 
Jeugd 
Uitslagen jeugd 16-november-2019 
 
Blerick JO15-3   - America/Meterik JO15-1  2 - 0 
Blerick JO13-2G  - America/Meterik JO13-1G  6 - 3 
Meterik/America JO11-1 - ST SV United/BVV’27 JO11-2  6 - 1 
Meterik/America JO10-1G - Sambeek JO10-1   3 - 7 
Meterik/America JO10-2G - SVC2000 JO10-2   4 - 3 
S.V. Oostrum JO9-1  - America/Meterik JO9-1G  5 - 6 
Venlosche Boys JO9-2 - America/Meterik JO9-2G  7 - 3 
Kwiek Venlo JO8-1  - America/Meterik JO8-1G  6 - 5 
 
Programma jeugd 23-november-2019 
 
Meterik/America JO19-1  - Leunen JO19-2   14:30 uur  
Meterik/America JO17-1  - S.V. Oostrum JO17-1G  14:00 uur 
ST Grashoek/Koningslust JO15-1G - America/Meterik JO15-1  14:00 uur 
H.B.S.V. JO13-2G   - America/Meterik JO13-1G  11:30 uur 
Meterik/America JO11-1  - SJVV JO11-2G   09:30 uur 
Meterik/America JO10-1G  - SIOL JO10-2G    10:30 uur 
Meterik/America JO10-2G  - Sparta’18 JO10-2   09:30 uur 
Wittenhorst JO9-1   - America/Meterik JO9-1G  09:00 uur 
Sparta’18 JO9-2   - America/Meterik JO9-2G  09:00 uur 
Sparta’18 JO8-2   - America/Meterik JO8-1G  09:00 uur 
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Rovers en Ridders is nieuwe thema kerstwandeling  
 
Landschap Horst aan de Maas organiseert op vrijdag 27 december weer haar 
sfeervolle kerstwandeling door Kasteelpark Ter Horst. Het thema dit jaar is 
‘Rovers en Ridders’.   
 
Kinderen kunnen weer meedoen aan de verkleedwedstrijd. De mooiste, leukste of 
stoerste rovers en ridders worden beloond met een leuke prijs. Uiteraard zal ook de 
route geheel in stijl worden aangekleed. De vrijwilligers van de creagroep zijn 
hiervoor  
al volop aan het werk.   
De organisatie is nog op zoek naar muzikale groepen die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan 
de kerstsfeer. Geïnteresseerden kunnen mailen naar wandeling@landschaphorstaandemaas.nl.   
 

HÔRSTER  WÊRKWÄÖRD va Giessen Toën 
 

TEURE 
 
Teure  [Ned.:]  met een ijzeren pin en ketting vastleggen van dieren; 
[verl.t.:] teurde; [volt.verl.t.:] hèb geteurd 
 
“Vur ge gat, mótte nag efkes de geit teure”, reep mooder vanoet de 
keuke tègge Sjang, urre meens. “Wao léét de teur?”, vroog dé. “Die 
hèngt óppe pláts ánne nagel, wao ze aaltiêd hèngt“, zâg mooder effen âf. Heej vatte zich enne zwaoren 
hamer en leep mèt de teur na ’t gröske nevve de móshaof, howde de peen inne grond, haalde de geit 
oette stâl en mákte de teurketting vâs ánnen hâlsbând vanne geit. Dá wâchtte ie efkes um te kiêke af de 
geit né wies óppe straot kós, want dá waas ze te lânk geteurd. “Strakkes verzèt ik de geit wál wér”, zâg 
Sjang en vertrok. Ok paerd, die immers, bevubbeld béj gêlp graas, ánt vraete bliêve ás ze de kâns kriêge, 
woordte vroeger veul geteurd. 
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Seniorennieuws 
Uitslagen 
VC Velden D3 – VC Trivia D1  4 - 0 
Avance D3 – VC Trivia D2   3 - 1 
Bach SV D3 – VC Trivia D4   0 - 4 
Peelpush D6 – VC Trivia D5  4 - 0 
AV Flash D3 – VC Trivia D6  1 - 3 
Avance H1 – VC Trivia H1   1 - 3 
Accretos H2 - VC Trivia H2   4 - 0 

 

Programma: zaterdag 23 november 

17:00 uur VC Trivia D1 – Hovoc D2 (Horst) 
  Fluiten: Roel GIelen 
  Tellen: Wieneke Manders 
15:00 uur VC Trivia D2 – Set Up D3 (Horst) 
  Fluiten: Mark Ramaekers 
  Tellen: Teuntje van Rengs 
17:00 uur VC Trivia D3 – Set Up D2 (H 
  Fluiten: Willem van Rengs 
  Tellen: Yenthe GEurts 
15:00 uur VC Trivia D4 – Hovoc D6 (H) 
  Fluiten: Loes Jacobs 
  Tellen: Eva Janssen 
15:00 uur VC Trivia D6 – Hovoc D4 (A) 
  Fluiten: Svea van Rens 
  Tellen: Maud Gooren 
19:30 uur VC Trivia H1 – Havoc H2 (H) 
  Fluiten: Angelique Heijligers 
  Tellen: Sietske Thijssen 
 

Jeugdnieuws 

Uitslagen  

Set Up MA1 – VC Trivia MA1      3 - 1  
Avance MB3 – VC Trivia MB1      3 - 2 
VC Athos ’70 MC2 – VC Trivia MC1     3 - 1 
Regioteam Midden Limburg JB1 – Hovoc/Trivia/Athos JB2  3 - 1 
 

Programma: zaterdag 23 november 

15:00 uur VC Trivia MA1 – Olsredlem MA1 (M) 
  Fluiten: Michel Korstjaans 
  Tellen: Guus Tacken 
13:00 uur VC Trivia MB1 – Avance MB3 (A) 
  Fluiten: Sofie Kleuskens 
  Tellen: Yvon Nelissen 
13:00 uur VC Trivia MC1 – VC Athos ’70 MC2 (H) 
  Fluiten: Lizzy Janssen 
  Tellen: Maddy LInskens  
17:00 uur Hovoc/Trivia/Athos JB2 – Hornerhof/HHC JB1 (M) 
  Fluiten: Ron Cuijpers 
  Tellen: Kayleigh Clausen  
 

Programma: zondag 24 november 

Nivo 5 in Meerlo: 

10:00 uur VC Trivia N51 – ActiveRooy N51 
11:00 uur VC Trivia N51 – Set Up N52 
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Recreanten 

Uitslagen 

VC Trivia H1 – Arsenaal   1 - 3 
 

Programma: 

Zondag 24 november    Vokon H1 – VC Trivia H1 
Zondag 24 november  10:00 uur VC Trivia H2 – Holyoke H1  Fluiten: Henk Voermans 
Dinsdag 26 november  21:00 uur VC Trivia D2 – Civitas D2  Fluiten: Henry vd Heijden 
Woensdag 27 november  20:30 uur BVC Holyoke D1 – VC Trivia D3 
Donderdag 28 november  20:30 uur VC Touche – VC Trivia D4 
Donderdag 28 september  20:45 uur VC Kessel D3 – VC Trivia D5 

 

PAARDENSPORTVERENIGING  

  

          St. JORIS METERIK 
 
 

9 en 10 november organiseerde Oostrum een selectiewedstrijd dressuur te Merselo. 
Uitslagen 
Klasse L1: Fleur Hermans-van Rengs met Kacy behaalde hier een mooie 4de prijs. 
Fleur proficiat! 
 
Agenda 
23 en 24 november is er in Velden een selectiewedstrijd dressuur paarden 
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Mantelzorgdag 18 november 
 
 
 

Maandag 18 november was de jaarlijkse Mantelzorgdag voor de mensen uit Meterik. Dit om de mensen te 
bedanken, die altijd zo goed voor hun naaste zorgen. 
 
Behalve de mantelzorgers en hun hulpvragers waren ook de mensen die wekelijks de open inloop 
bezoeken en de mensen die gebruik maken van ons maandelijks eetpunt ‘schuuf gezellig aan’ op deze 
middag uitgenodigd.  
 
Een gezellige middag, georganiseerd door de Dorpsverbinders in samenwerking met de ‘Werkgroep 
Sociaal’ van de Dorpsraad en mantelzorgondersteuning van Synthese. 
 
Eerst werd genoten van een heerlijke 3-gangen maaltijd verzorgd door ‘Paulus kookt’. 
 
 
‘Schone Schijn’ uit 
Ysselsteyn bracht na het 
diner hun liedjes en 
sketches ten gehore.  
De mensen genoten 
zichtbaar van bekende 
liedjes en de sketches. 
Oude herinneringen 
werden opgehaald. 
 
Zonder vrijwilligers lukt 
het niet om dit te 
organiseren.  
Bedankt vrijwilligers voor 
het mee helpen slagen 
van deze middag. 
 

 

 

 

 

 

 

16 december is het 

volgende eetpunt ‘Schuuf 
gezellig aan’. Het wordt dit 
keer een 4-gangen 
kerstdiner. Mensen die 
hieraan deel willen nemen, 
kunnen zich tot 9 december 
opgeven bij de 
Dorpsverbinders,  
tel. 06-3823c0621.  
Kosten hiervoor zijn € 12,00.  
Wie zich tijdens de 
mantelzorgmiddag al heeft 
opgegeven hoeft dit niet nog 
een keer te doen. 
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NOV Long Track Championships 10 november 2019. 
 
Zondag 10 november was de negende en laatste racedag van het baankampioenschap Midland junioren 
op het Midland circuit in Lelystad. Zouden de coureurs uit Meterik hun goede positie in het kampioenschap 
kunnen verbeteren of vasthouden en het kampioenschap binnen kunnen halen? 
 
Joost stond aan de leiding met 359 punten, 23 punten voorsprong op de nummer 2 en 24 punten 
voorsprong op de nummer 3. Tim op een vijfde plaats met 312 punten. Met max 20 punten per manche te 
halen was er op deze dag met nog drie manches te gaan nog alles mogelijk. 
 
Er waren 21 auto’s aan de start voor de eerste manche. 
Joost startte op plaats 16 en Tim op plaats 12. Al in de 
eerste ronde was er een crash waarbij de nummer 4 van 
het kampioenschap haar auto zodanig beschadigde dat 
ze die dag niet meer kon rijden. Na de herstart gebeurde 
er nog een crash waardoor de race weer even stil lag. 
Uiteindelijk werd deze eerste manche afgesloten met 
een 7e plek voor Tim, waarmee hij in ieder geval de 
vierde plaats in het kampioenschap veilig stelde. Joost 
eindigde op de 10e plek. De nummer 3 in het 
kampioenschap werd 4e en de nummer 2 werd 5e waardoor de voorsprong voor Joost werd verkleind tot 
18 punten. 
 
De tweede manche startte Joost van plek 11 en Tim vanaf plek 14. Al snel crashte er een auto voor Joost 
die hij gelukkig nog wel kon ontwijken maar wat hem wel enkele plaatsen kostte. Tim eindigde deze 
manche op een 8e plaats, Joost op een 14de plaats. De twee concurrenten werden 2 en 5. De voorsprong 
van Joost was nu nog verder geslonken tot 7 en 10 punten. 
 
De laatste manche zou dus de beslissing gaan brengen in het kampioenschap. Kon Joost de leiding, die 
hij het hele seizoen had gehad, omzetten in een kampioenschap of zou er toch iemand anders mee aan 
de haal gaan? Voordeel van de matige resultaten van de eerste 2 manches was wel dat Joost vrij ver 
vooraan mocht starten, vanaf P7. Tim had een goed dagresultaat en moest vanaf P15 starten met de 2 
concurrenten van Joost achter hem op plaats 17 en 18. De manche ging goed van start waar Joost snel 
naar P5 ging. Maar ook achter hem werd goed doorgereden. Tim lag al snel op een 8e plaats. Een van de 
twee directe concurrenten ging nog beter door het veld en vond aansluiting bij Joost. Net toen hij 

probeerde Joost onder druk te zetten viel zijn auto stil 
door een technisch mankement. Aangezien de andere 
concurrent nog een wedstrijdje met Tim aan het 
uitvechten was kon Joost zich vol op de race voor zich 
concentreren. Na uiteindelijk zijn voorganger ingehaald 
te hebben kwam hij als 4e over de finish en Tim als 6e. 
 
 
Dit resultaat was genoeg om het kampioenschap 
binnen te slepen. Joost KAMPIOEN Midland 
Junioren NOV Lelystad en Tim een mooie 4de plek, 
ondanks enkele gemiste manches dit seizoen. 
 
 
Toen Joost thuis kwam was de voortuin al mooi 
versierd door enkele fans. Racing Team Driessen, en 
in het bijzonder Ben en Fien, namens Joost en John 
hartelijk bedankt voor de goede zorgen, gezelligheid, 
support en het vrij houden van een staanplaats iedere 
race. 
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 Sportvereniging Oxalis 

Horst aan de Maas 
    
 
Kijk voor onze uitslagen, verslagen en het competitieprogramma op onze website: www.svoxalis.nl. 

 
Start zaalcompetitie 
Aankomend weekend op 23 en 24 november start officieel de zaalcompetitie.  
SV Oxalis wenst alle teams heel veel succes en vooral veel sportplezier.  
 
Vrijwilligers bedankt 
Rowwen Hèze heeft dit jaar voor Oxalis € 1176,- opgebracht.  
Alle vrijwilligers die meegeholpen hebben: bedankt! 
 
Vacature schoonma(a)k(st)er 
SV Oxalis zoekt een schoonma(a)k(st)er die 2 tot 3 uurtjes per week onze nieuwe accommodatie kan 
poetsen. Het gaat om 4 kleedlokalen, 2 scheidsrechterslokalen, gang en toiletten.  
Periode jaarlijks van augustus t/m oktober en van eind maart t/m juni. 
Dit alles tegen een gepaste vergoeding.  
Interesse of meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat via info@svoxalis.nl 
 
Agenda 
• 23-11-2019 + 24-11-2019: Start zaalcompetitie 2019-2020 

• 29-11-2019: Sintviering Kangoeroes, F- en E-teams van 18.30-20.00 uur in kantine Sportpark Wienus 

• 30-11-2019: KangoeroeKlup training  10.00-11.00 uur in Sporthal De Kruisweide Sevenum 
(vriendinnentraining thema Zwarte Piet) 

 
Voor meer informatie bezoek ons ook op twitter: https://twitter.com/SVOxalis, facebook: 
www.facebook.com/OxalisHorst en/of instagram: https://www.instagram.com/svoxalis. 
 
 
 
 

IEMAND DE ZWARTEPIET TOESPELEN 

Deze uitdrukking heeft niets te maken met Zwarte Piet als de knecht 
van Sinterklaas. De term ‘zwartepieten’ komt uit het gelijknamige 
kaartspel ‘zwartepieten’.  

 
In dit spel, dat gespeeld wordt met een gewoon spel kaarten, heet de 
schoppenboer de zwartepiet en is het de bedoeling dat je als speler 
niet met de schoppenboer eindigt. Degene die als laatste de 
schoppenboer heeft, heeft het spel verloren en is daarmee de 
zwartepiet. Bij het spel zwartepieten heet zowel de houder van de 
kaart als de kaart zelf de zwartepiet.   
 
Zwarte Piet wordt hier dus gebruikt als een term voor ongeluk hebben 
en bestaat waarschijnlijk al enkele honderden jaren als zodanig. Het 
spel zoals we dat nu kennen ontstond in de late middeleeuwen. 
 
Wanneer je iemand tot zondebok maakt of de schuld op iemand af 
probeert te schuiven kun je dit verwoorden door te stellen dat je 
iemand ‘de zwartepiet toespeelt.’  
  

 
 

http://www.svoxalis.nl/
https://twitter.com/SVOxalis
http://www.facebook.com/OxalisHorst
https://www.instagram.com/svoxalis/


 

18 

Intocht Sinterklaas 
 
Beste jongens en meisjes (t/m groep 6) 

 
Natuurlijk hebben jullie al lang gehoord dat Sinterklaas met zijn 
Pieten zondag 24 november op bezoek komt in Meterik. Hij 
heeft laten weten voor de middag te komen. Om 11:00 uur 
vertrekken we vanaf MJC ‘De Meulewiek’, samen met de fanfare, 
richting de molen. Daar zullen we Sinterklaas en zijn Pieten gaan 
ophalen. We gaan daarna gezamenlijk terug naar  
MFC. ‘De Meulewiek’. 
Wat daar gaat gebeuren is nog voor iedereen een grote 
verrassing. 
 
Zoals jullie weten is Sinterklaas al heel oud. Misschien wel bijna 
net zo oud als het dorp Horst, dat dit jaar haar 800ste verjaardag 
viert. Om die reden hebben de Pieten ervoor gezorgd dat de 
kinderen samen met Sinterklaas voor even terug in de tijd gaan. 
Voor even terug naar zoveel jaar geleden, toen er heel ander 
speelgoed op verlanglijstjes van de kinderen werd gevraagd. Het 
belooft een gezellige middag te worden dus we hopen jullie dan 
te zien! 
 
Sinterklaas heeft zoals altijd weer iets lekkers bij zich voor alle kinderen. Mocht je een voedselallergie 
hebben, stuur dan even een whatsappje naar Smartphone Piet.  
Als je je naam er even bij vermeldt, houdt Piet graag rekening met jou. Zijn nummer is 061622 8431. 
Bellen gaat helaas niet, Sinterklaas en de Pieten hebben het heel erg druk met de verlanglijstjes en de 
cadeautjes. 
 

Tot zondag 24 november!  

 
 

 
De geschiedenis van de kerk tijdens  
‘Kerk in het Licht’ 
 

 
In het kader van ‘Horst aan de Maas 800’ is er zaterdag 
30 november een presentatie in de kerk van Meterik. 
Heemkunde Meterik vertelt aan de hand van foto’s en 
oude films het verhaal van de geschiedenis van de kerk. 
De foto’s en films (waarvan er enkele nog nooit eerder 
zijn getoond) worden geprojecteerd op een scherm dat 
voor in de kerk is geplaatst, terwijl de kerk feestelijk en 
sfeervol wordt verlicht door kaarsen. 
 
De mooie glas-in-lood ramen worden aan de buitenkant 
beschenen zodat het van binnen prachtig uit ziet. 
 
Gedeeltes van het verhaal worden afgewisseld met zang 
door ‘Zanglust’ en muziek van de jeugdfanfare van 
‘Concordia’.   
 
Het belooft een mooie en sfeervolle presentatie te 
worden! De entree is gratis. 
Vanaf 18.45 uur is de inloop en om 19.00 uur start de 
presentatie die ongeveer een uur zal duren 
 

U komt toch ook!!  
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Kerkberichten H. Joannes Evangelist 

 
Zaterdag 23 november, 34e zondag door het jaar, 19.00 uur, hoogfeest 

van Christus Koning 

Pieter-Jan van Rens en Anna Maria Cornelia Moorren (verjaardag) 
 

Zaterdag 30 november, (1e Advent) 19.00 uur- 20.00 uur: 

manifestatie Kerk in het Licht. 

Let op: er is dan GEEN H. Mis 

 

Zaterdag 7 december, 2e zondag v.d. Advent, leesjaar A, 19.00 uur 

 

Lectoren:    Acolieten:     Collectanten: 

23-11: Susan Baltussen 23-11: Huub Baltussen  23-11: Piet Colbers 
07-12: Margriet Hendriks 07-12: Max v. Dieten   30-12: Tjeu Tacken 
 

Misintenties kunnen worden opgegeven: 

1. door de intentie(s) op papier te stellen, met bijsluiting van € 27,50 en onder vermelding van naam, adres 
en telefoonnummer van de aanvrager in een envelop te doen en deze te deponeren in de brievenbus van 
de pastorie.  
2. door een e-mail te sturen naar: rkparochiemeterik@gmail.com en daarin de gegevens van de 
misintentie te vermelden. Vervolgens kunt u € 27,50 overmaken op bankrekeningnr. 
NL20RABO0133303497 onder vermelding van de intentie en de datum van de intentie.  
3. door op weekdagen tussen 20.00 en 21.00 uur te bellen met 06-254 254 74 en de intentie door te 
geven en vervolgens het geld over te maken op het bankrekening.nr. van de parochie. 
In het weekend en op alle andere tijdstippen kunt u een voicemailbericht en uw telefoonnummer 
inspreken. U wordt dan teruggebeld. 
 

Kerkbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. : NL36RABO 01333 03500 

 

Opgeven voor doopsel  

Wilt u uw kindje laten dopen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het algemeen secretariaat, op 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op tel. 077 3981416 of via 
email: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl. 
 

Ziekencommunie 

Kent u iemand of bent u een van degenen die ziek thuis is of vanwege andere omstandigheden niet meer 
de deur uit komt en die mogelijk graag 1x per maand de ziekencommunie zou willen ontvangen, geef dit 
dan door aan het algemeen secretariaat. Onze priesters staan graag ter beschikking om bij deze mensen 
langs te gaan. 

 

Telefoonnummer priesternooddienst:  

Er is een telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is: 
06-5540 8023  
 

Voor in de agenda 

Zaterdag 30-11: manifestatie ‘Kerk in het Licht’ vanwege de viering van 800 jaar Horst.  
Aanvang: 19.00 uur.  
Toegang gratis.  
Heemkunde Meterik, Zanglust, Ger de Mulder en jeugdleden van muziekvereniging Concordia zullen hun 
medewerking verlenen.  
Na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken in zaal ‘De Meulewiek’. 
 
 

mailto:rkparochiemeterik@gmail.com
mailto:secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl
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